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Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

Về việc chủ động ứng phó với
Áp thấp nhiệt đới

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải,Tài nguyên và Môi Trường,
Công thương, Y tế;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí
tượng thủy văn tỉnh, vào hồi 07 giờ ngày
, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở
khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, ngay khu vực Đông Nam đảo Hải
Nam Trung Quốc . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh
cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70
km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di
chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, có khả năng mạnh
thêm và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 07/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam
huyện đảo Bạch ong Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng
Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được hoảng
m. Từ tối và đêm nay (07/7/2021) đến
hết đêm 8 , các hu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to (có
nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 5 -1 mm, hu vực phía
nam tỉnh gồm các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, phía tây nam huyện Hàm Yên và
thành phố Tuyên Quang có nơi trên 150mm. Trong mưa dông cần đề phòng hả
năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thực hiện Công điện số:
CĐ-TW ngày 06/7/2021; 8 CĐ-TW ngày
07/7/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quôc
gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm iếm cứu nạn về chủ động ứng phó với diễn
biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất,
ngập úng. Sở Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT –
TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị như “Kính gửi” căn cứ chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị thực hiện:
1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chuẩn bị sẵn
sàng triển hai phương án phòng chống thiên tai đã xây dựng; iểm tra, cảnh
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báo các hộ gia đình ở ven sông suối, nơi vách núi, taluy cao, nơi thảm phủ thực
vật thưa thớt, nơi rừng sản xuất mới được hai thác nắm bắt thông tin để chủ
động các biện pháp ứng phó đề phòng mưa lớn gây ra lũ quét, lũ ống, trượt, lở
đất; hẩn trương thực hiện việc rà soát phương án sơ tán, di dân tập trung đảm
bảo an toàn
mục tiêu: phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19 cho người
dân và các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai tại hu vực ảnh hưởng của
áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ, sạt lở đất, lũ quét; tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn
người dân các biện pháp gia cố, bảo vệ nhà cửa, che chắn bảo vệ rau màu, cây
trồng, vật nuôi để giảm thiểu các thiệt hại.
2. Tổ chức iểm tra hồ thủy điện nhỏ, công trình thủy điện đang thi công;
các hồ, đập thủy lợi; các hồ, đập chứa thải các hầm, lò hai thác hoáng sản, các
công trình giao thông, các nhà máy, hu công nghiệp trên địa bàn (đặc biệt chú ý
các hồ chứa đã tích đầy nước, có nguy cơ cao rủi ro về an toàn công trình khi có
mưa lớn xảy ra, các công trình đang thực hiện thi công), bố trí lực lượng thường
trực tại các công trình xung yếu, phát hiện xử lý ngay các sự cố, sẵn sàng triển
hai phương án đảm bảo an toàn cho công trình, hu vực hạ du công trình.
3. Bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ịp thời xử lý các tình huống
đảm bảo giao thông thông xuốt; iểm soát người, phương tiện qua lại tại các
hu vực đường tràn, ngầm, đường bị ngập, hu vực bến đò, hông để người dân
đi lại hi có mưa lũ xảy ra.
4. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh: tăng
cường thời lượng đưa tin về diễn biến mưa, lũ; tuyên truyền hông để người dân
qua lại các hu vực ngầm tràn, vớt củi trên sông suối khi có mưa lũ xảy ra.
5. Tổ chức lực lượng thường trực 4 4 giờ sẵn sàng ứng phó ịp thời với
mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra..Khi có thiên tai xảy ra chủ động sử dụng
ngân sách dự phòng của huyện, thành phố và các nguồn inh phí hợp pháp hác
theo quy định để hắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống sản
xuất, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác tổng hợp báo cáo theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị như “Kính
gửi” hẩn trương triển hai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên; Thực hiện
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
Báo
cáo
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh; p hợp
- Web site sở NN và PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- ưu VT,T Đạt
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